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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Henvisning av Ort.pas fra Hallingdal: Kortere ventetid på RS enn HSS
2. Patologisk avd.VV har lang ventetid for ordinære svar
3. Rituell omskjæring av gutter – retningslinjer
4. 113-app- oppgradering nødvendig for automatisk stedsangivelse

Ad 1. Henvisning av Ort.pas fra Hallingdal: Kortere ventetid på
RS enn på HSS for tiden
Henvisninger av ortopediske pasienter fra Hallingdal sendes RS, og har så tidligere
blitt vidererutet til HSS for tildeling av time der. Nå er ventetiden på HSS vesentlig
lenger enn på RS, slik at pasientene nå primært vil få time på RS, såfremt ikke
henvisende opplyser at pasienten uansett vil til HSS.

Ad 2. Patologisk avd.VV har lang ventetid for ordinære svar
Patologisk avdeling har pga bemanningsproblemer for tiden lang svartid, enkelte
svar kan drøye opptil et par mnd. Det er viktig å merke prøven CITO hvis det er
viktig å få raskere svar, eks ved kreftmistanke.

Ad 3. Rituell omskjæring av gutter – retningslinjer
Vestre Viken tilbyr rituell omskjæring av guttebarn etter 2-års alder, til selvkost.
Henvisning sendes i så fall etter 1 ½-års alder. Formelt sett kan foreldre også
selv kontakte spesialisthelsetjenesten direkte uten henvisning.
Se nasjonale retningslinjer:

https://helsedirektoratet.no/rituell-omskjering-av-gutter

Ad 4. 113-app- oppgradering nødvendig for automatisk
stedsangivelse
Norsk Luftambulanse har som kjent for mange en app til smarttelefon
for AMK/113-oppkalling.
Nå håndterer denne også stedsangivelse fra innringer hvis brukeren
har oppdatert informasjon i appen.
Dette er jo åpenbart praktisk viktig, ikke minst for oss som leger, som
i alle akuttsituasjoner vi kommer opp i, særlig som førstemann på stedet,
vil ha nok annet å tenke på enn å forklare AMK hvor vi befinner oss..
Oppgradering skjer ved å trykke en gang på appen, så følge instruksjonene
for å tillate GPS-lokalisering

God Påske!
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LINKER:
VV, For fastleger/henvisere: http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastlegerhenvisere_/Sider/default.aspx
Tidligere utgaver: Arkiv Praksisnytt og PKO-nytt
VV, Ris og Ros: Ris og ros
Avtalespesialister: http://www.helse-sorost.no/pasient_/avtale_/avtalespesialister_
Rehabiliteringsinstitusjoner:
http://www.helsesorost.no/pasient/rehabilitering/rehabiliteringstilbud/Sider/side.aspx
Legevaktshåndboken: http://www.lvh.no/
Helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no/
Raskere tilbake: https://vestreviken.no/behandlinger/raskere-tilbake
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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